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    Arvidsjaurs kommun 

           Fullmäktiges presidium 

    Kommunstyrelsen 

      

     

   

Granskning av rekrytering, anställning och avveckling av personal 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat 

kommunstyrelsen i syfte att bedöma om arbetet med rekrytering, anställning och avveckling 

av personal sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har allvarliga brister i formellt be-

slutsfattande avseende rekrytering, anställning och avslut. Bristerna synes främst avse for-

mella dokument men det är inte uteslutet att de bottnar i okunskap kring dokumentens 

rättsliga innebörd. Styrdokument behöver skyndsam revidering då tillämpningen enligt 

utsaga sker med tolkning. Den genomförda stickprovskontrollen visar på brister som ligger i 

linje med ovanstående. Vi menar att kommunstyrelsen ytterligare bör tydliggöra utskottets 

ansvarsområden så risk för ansvarsförskjutning i strategiska arbetsgivarfrågor inte föreligger 

från styrelse till utskott.   

Det synes finnas ett återkommande dilemma i gränsdragningen mellan förtroendevalda och 

profession, visserligen minskande men fortfarande närvarande. Det är en riskfaktor såväl vid 

rekrytering som i ledning och styrning som kan påverka förekomsten av ofrivilliga avslut.  

Det är av stor vikt att se över hur kommunstyrelse och nämnder arbetar med de av 

fullmäktige fastställda målen inom fokusområde ”Medarbetare”. Vad EY bedömer så finns 

onödig diskrepans mellan fullmäktigemål och nämndmål som allvarligt riskerar att skapa 

luckor i måluppfyllelsen kring perspektiv ”Medarbetare”.  

Bland iakttagelserna vill vi främst lyfta dessa: 

 Brister i delegationsordningen avseende delegation eller verkställighet 

 Brister i kvalitetssäkring av rekryterings- och anställningsrutin 

 Tveksamheter i arbetsutskottets ansvarsområden 

 Avsaknad av rutin för avslut 

 Otydlighet kring relevant förväntan på HR-enheten 

 Otydlighet i relationen förtroendevalda och tjänstemän 

 Diskrepans mellan fullmäktiges mål kontra nämndmål i perspektiv ”Medarbetare” 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Säkerställa korrekt delegationsordning 
 Säkerställa kvalitetssäkring av rutinerna avseende rekrytering och anställning 
 Komplettera riktlinjerna med regler kring avslut och kvalitetssäkra dessa 
 Se över kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområden. 
 Verka för tydliggörande av HR-enhetens uppdrag, även dess strategiska 
 Verka för tillitsbaserad styrning 
 Leda och styra Arvidsjaurs kommun i enlighet med av fullmäktige fastställda mål, 

perspektiv och fokusområden ”Kompetensförsörjning” och ”Arbetsmiljö” med 
tillhörande analys, handlingsplaner och uppföljning. 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat kom-
munstyrelsen i syfte att bedöma om arbetet med rekrytering, anställning och avveckling av 
personal sker på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har allvarliga brister i formellt be-
slutsfattande avseende rekrytering, anställning och avslut. Bristerna synes främst avse for-
mella dokument men det är inte uteslutet att de bottnar i okunskap kring dokumentens rätts-
liga innebörd. Styrdokument behöver skyndsam revidering då tillämpningen enligt utsaga 
sker med tolkning. Den genomförda stickprovskontrollen visar på brister som ligger i linje 
med ovanstående. Vi menar att kommunstyrelsen ytterligare bör tydliggöra utskottets an-
svarsområden så risk för ansvarsförskjutning i strategiska arbetsgivarfrågor inte föreligger 
från styrelse till utskott.   
 
Det synes finnas ett återkommande dilemma i gränsdragningen mellan förtroendevalda och 
profession, visserligen minskande men fortfarande närvarande. Det är en riskfaktor såväl vid 
rekrytering som i ledning och styrning som kan påverka förekomsten av ofrivilliga avslut.  
 
Det är av stor vikt att se över hur kommunstyrelse och nämnder arbetar med de av fullmäk-
tige fastställda målen inom fokusområde ”Medarbetare”. Vad EY bedömer så finns onödig 
diskrepans mellan fullmäktigemål och nämndmål som allvarligt riskerar att skapa luckor i 
måluppfyllelsen kring perspektiv ”Medarbetare”. Arvidsjaur bör kraftsamla i denna fråga. 
 
Bland iakttagelserna vill vi främst lyfta dessa: 

 Brister i delegationsordningen avseende delegation eller verkställighet 

 Brister i kvalitetssäkring av rekryterings- och anställningsrutin 

 Tveksamheter i arbetsutskottets ansvarsområden 

 Avsaknad av rutin för avslut 

 Otydlighet kring relevant förväntan på HR-enheten 

 Otydlighet i relationen förtroendevalda och tjänstemän 

 Diskrepans mellan fullmäktiges mål kontra nämndmål i perspektiv ”Medarbetare” 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Säkerställa korrekt delegationsordning 
 Säkerställa kvalitetssäkring av rutinerna avseende rekrytering och anställning 
 Komplettera riktlinjerna med regler kring avslut och kvalitetssäkra dessa 
 Se över kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområden. 
 Verka för tydliggörande av HR-enhetens uppdrag, även dess strategiska 
 Verka för tillitsbaserad styrning 
 Leda och styra Arvidsjaurs kommun i enlighet med av fullmäktige fastställda mål, per-

spektiv och fokusområden ”Kompetensförsörjning” och ”Arbetsmiljö” med tillhörande 
analys, handlingsplaner och uppföljning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund och syfte 

Under senare år har ett flertal anställningar som avslutats i kommunen vållat debatt bland all-
mänheten och i media då avgångsvederlag i vissa fall ansetts vara höga. Ett flertal tjänster 
som avslutats har rört nyckelpositioner inom skolan.   
  
Avslut av anställningar är ibland nödvändiga och väsentliga för att undvika att verksamheter 
bedrivs ineffektivt. Felaktiga rekryteringar och en allt för stor rotation på nyckelpositioner har 
dock ofta en negativ påverkan på verksamheten, t ex lägre produktivitet, försämrad arbets-
miljö samt en negativ bild av kommunen som arbetsgivare. Ofrivilliga tjänsteavslut riskerar 
också att leda till höga kostnader för kommunen. I de fall personalomsättningen är hög på 
grund av ofrivilliga avslut är det viktigt att analysera orsakerna till detta närmare för att för-
hindra att samma sak upprepas.   
  
Revisorerna har mot bakgrund av ovanstående identifierade risker beslutat att granska kom-
munstyrelsens arbete med rekrytering, anställning och avveckling av personal. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning  

Granskningen syftar till att bedöma om arbetet med rekrytering, anställning och avveckling 
av personal sker på ett ändamålsenligt sätt. Följande ska besvaras:   

 Finns det dokumenterade regler och rutiner för rekrytering, anställning och avveckling 
av personal? Följs i så fall dessa?   

 Är det tydligt vilket ansvar och vilka befogenheter personalfunktionen respektive verk-
samheterna har för olika delar i de personaladministrativa processerna, tex rekryte-
ring, anställningsvillkor och -avslut?   

 Har beslut om anställning, villkor och avveckling av personal fattats av behörig per-
son? 

 Finns ett tillräckligt stöd för ansvariga chefer i frågor som rör anställning och avveckl-
ing av personal? 

 Finns dokumenterade rutiner för avgångssamtal? Genomförs avgångssamtal? 
 
Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 

interna regelverk, policyer i första hand beslutade av fullmäktige. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. Nedan redogörs för de revisionskriterier 

som använts i denna granskning.   

 Kommunallagen 7 kap §§ 5 - 8 Delegering 

 Gemensamma bestämmelser (reglemente) styrelse och nämnder 

 Kommunstyrelsens reglemente  

 Barn- och utbildningsnämndens reglemente 

 Kommunstyrelsens delegationsordning  
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 Ansvarsområden för kommunstyrelsens arbetsutskott, delegation från kommunstyrel-

sen 

 Personalpolitiskt handlingsprogram 

 Reglemente för intern kontroll 

 Rekryteringspolicy 

 Riktlinjer för rekrytering och introduktion 

 Mål- och resursplan 2020 – 2022 

 Jämförbar praxis 

2.4. Genomförande 

Granskningen har introducerats hos kommunchef och HR-chef. Inhämtandet av revisionsbevis 
har skett under maj och utgjordes av protokoll, styrdokument samt intervjuer. Förteckning över 
granskade dokument och intervjupersoner finns i bilaga. 
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3. Styrdokument med regler och rutiner för rekrytering, anställning 
och avslut samt deras tillämpning 

3.1. Rekrytering och anställning  

Utifrån kommunfullmäktiges Rekryteringspolicy senast uppdaterad 2016-04-12 har kommun-
styrelsen antagit ”Riktlinjer för rekrytering och introduktion” senast uppdaterad 2016-03-22 
vari framgår att all rekrytering utgår från gemensam värdegrund och ska genomförs på struk-
turerat sätt genom att processens olika moment återfinns i riktlinjen: 
 

 Rekryterande chef/vd är ansvarig och ska använda riktlinjerna 
 IT-verktyget ska användas 
 Etiskt förhållningssätt 
 Mångfald och jämställdhet 
 Intern rörlighet 
 Behöver vi rekrytera? 
 Förhandlingsskyldighet 
 Kravprofil 
 Arbetsrättslig prövning 
 Rekryteringsgrupp 
 Annonsering 
 Inkomna handlingar och första urval 
 Anställningsintervju 
 Referenstagning 
 Lön 
 Slutgiltigt urval 
 Kontroll innan anställning 
 Erbjudande och beslut 
 Avsluta, diarieföra, överklagande 

 
Under rubrikerna finns även ”Tips”, ”Att tänka på” och ”Checklistor” som stöd för processen. 
Riktlinjerna anger att HR kan anlitas som stöd i samtliga moment. Riktlinjerna gäller vid varje 
anställning oberoende av kollektivavtalsområde. Delegationsordningen formaliserar besluts-
fattandet. 
 
Under rubriken ”Etiskt förhållningssätt” anges bland annat att då närstående söker ledig be-
fattning ska det övervägas huruvida man kan fortsätta att delta. Vid osäkerhet i eventuell jäv-
situation ombeds man kontakta HR-enheten. I intervjuer har frågan ställts huruvida detta fö-
rekommer och svaret tyder på att det absolut gör det även om frekvensen inte klarlagts. De 
intervjuade ser inte detta som ett bekymmer och situationer hanterats från fall till fall. Så görs 
även då lön sätts på anställd som är närstående.  
 
Intervjuer pekar på att processen kring rekrytering och anställning inte är föremål för 
kvalitetssäkring, exempelvis via strukturerad uppföljning eller stickprov i internkontroll. 

3.2. Delegation 

Anställningsbeslut regleras av kommunstyrelsens delegationsordning som till KSAU delege-
rat beslut om tillsvidareanställning samt anställningsvillkor för kommunchef, socialchef, skol-
chef, samhällsbyggnadschef, HR-chef, ekonomichef och näringslivschef.  
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I delegationsordningen finns separat kolumn ”Del.beslut” där det anges ”Ja” eller ”Nej”. I in-
tervjuer framkommer två lika tolkningar av detta: 
 

1.  ”Ja” innebär att ärendet är delegerat och ”Nej” att det inte är ett delegationsärende 
utan istället verkställighet.  
 

2. ”Ja” innebär att beslutsunderlag ska lämnas till kansliet och påföras kommunstyrel-
sens protokoll som anmälda delegationsbeslut och därmed göras överklagningsbart. 
Ett ”Nej” innebär att beslutet inte ska lämnas till kansliet/kommunstyrelsens protokoll 
eftersom underlaget i sig (ex ett anställningsavtal) anses vara tillräckligt. Enligt inter-
vjuade är innebörden av ”Ja” respektive ”Nej” i båda fallen delegationsbeslut, det som 
skiljer är att ”Ja” protokollförs. Rubriksättningen i delegationsordningen är i detta fall 
missvisande enligt intervjuade. 

 
Nedan exemplifieras den delen av delegationsordningen där skolchef är delegat avseende 
personalärenden: 
 
Delegation skolchef 

Ärende Kommentar Del.beslut 

Personalfrågor Se bilaga Nej 

Tillsvidareanställning enligt 
fastställda riktlinjer 

Dokumenteras i anställ-
ningsavtal 

Nej 

Uppsägning på grund av 
personliga skäl, arbetsbrist 
och avsked 

I samråd med HR-chef Nej 

 

Ur bilaga till delegationsordningen: 
 
”Verkställighet i personalfrågor. 
Övriga beslut i frågor om anställning och anställningsförhållanden för arbetstagaren inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde är verkställighetsåtgärder som i princip är varje 
chefs ansvar i förhållande till underställd personal. Beskrivning av ansvarsområden och för-
delning av uppdrag och befogenheter beskrivs nedan.” 
 

Där står:” Tillsvidareanställning förutom förvaltningschefer, kommunchef, ekonomichef, nä-
ringslivschef och HR-chef” är verkställighet. Den rekommenderade beslutsnivån är ”Kom-
munchef, Förvaltningschef, HR-chef, Rektor”. 

3.3. Avslut  

Avslut av anställning kan ske på olika sätt och det vanligaste är att den anställde själv säger 
upp sig. Arbetsrättsligt finns förstås även möjligheten för arbetsgivaren att säga upp den an-
ställde där bakomliggande faktorer kan vara arbetsbrist eller personliga skäl, exempelvis nå-
gon form av allvarlig misskötsamhet. Detta ska enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) prö-
vas utifrån kriteriet ”saklig grund”. 
 
När arbetsgivaren önskar avsluta anställning utan saklig grund kan överenskommelse träffas 
med den anställde innebära ekonomisk kompensation med motprestation att själv säga upp 
sig - vilket kan kallas ”utköp”. Dock kan det redan i anställningsavtalet finnas villkorade förut-
sättningarna för anställningens upphörande där LAS är bortförhandlad, vilket oftast förekom-
mer i avtal för kommunchefer, förvaltningschefer samt verkställande direktörer. Skälet kan 
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vara att arbetsgivaren/styrelsen med kort varsel vill byta tjänstemannaledningen utan att be-
höva tydliggöra orsak. I sådana avtal ingår oftast en på förhand överenskommen summa 
som kompensation för den bortförhandlade anställningstryggheten och uttrycks motsvara 
visst antal månadslöner. I Arvidsjaurs kommun finns inga sådana avtal vilket gör att eventu-
ella avslut som inte följer villkoren i LAS måste överenskommas vid varje enskilt tillfälle. 
 
Avslut av anställning regleras inte av ovannämnda riktlinjer och kan enbart återfinnas i kom-
munstyrelsens delegationsordning där arbetsutskottet givits rätt att besluta om ”Avgångsve-
derlag, utöver normal uppsägning för kommunchef, socialchef, skolchef och samhällsbygg-
nadschef” d v s chefsfunktioner anställda av kommunstyrelsen. 
 
Av reglementet ”Gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder” senast fastställd 
2020-04-21 §27 framgår att styrelsen/nämnden har personalansvar för underställd personal 
samt arbetsmiljöansvar inom respektive verksamhetsområde. 
 
I delegationsordningen under rubrik ”HR-chef” står att denne vid överenskommelse om av-
slut av anställning ska ”samråda med kommunchef och i förekommande fall kommunalråd.”  
Delegationsordningen innehåller även här en separat kolumn med ”Ja” eller ”Nej”. I delegat-
ionsordningen anges ett ”Nej” vilket antingen kan tolkas som att HR-chef självständigt kan ta 
verkställighetsbeslut om att avsluta anställningar, eller att det är ett delegationsbeslut som 
inte behöver anmälas till kommunstyrelse och protokollföras.  Båda tolkningarna ger HR-che-
fen unik självständighet att besluta om överenskommelse om avslut.  
 
Delegationsordningen för HR-chef anger vidare: 
 

Ärende Kommentar Del.beslut 

Uppsägning på grund av 
personliga skäl, arbetsbrist 
och avsked 

I samråd med berörd förvalt-
ningschef 

Nej 

  
Exakt samma delegation med kommentarer gäller för kommunchef, samhällsbyggnadschef, 
socialchef och skolchef.  
 
Avgångsvederlagets storlek är dock, som framgår ovan, ett beslut som tas av KSAU när det 
gäller förvaltningschefer. Det är oklart hur avgångsvederlag för annan personal beslutas. 

3.4. Stickprov 

Samtliga chefsanställningar och avslut under perioden juni 2019 till mars 2020 har granskats. 
Sammantaget har 5 personer anställts och 12 personer slutat. 
 
Samtliga beslutsunderlag har signerats av förvaltningschef. I några fall har den anställde bytt 
tjänst internt och då utgörs underlaget av anställningsavtal på ny tjänst. Även dessa är kor-
rekt signerade, vilket i förekommande fall även skett vid uppsägning. Det finns angivet på an-
ställningsavtalen att chefens namnteckning ska ha namnförtydligande. Sådana fanns inte på 
samtliga vilket försvårade granskningen något. 
 
Kommunstyrelsens riktlinjer för rekrytering och introduktion anger i punkt 4.2 vilka dokument 
som ska sparas och var.   
 
Följande handlingar ska sparas hos rekryterande chef/vd i två år efter avslutad rekrytering:   
- Underlag till kravprofil  
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- Intervjufrågor  
- Strukturerad bedömning  
 
Följande sparas per automatik digitalt i it-verktyget för rekrytering:  
- Annons och sökandeförteckning  
- Personligt brev och meritförteckning/CV från de sökande som intervjuats  
 
För den som anställs ska personligt brev, meritförteckning/CV, original av anställningsavtal 
och protokoll vid chefsrekrytering läggas i personakten. 
 
Vid granskningstillfället, som skedde på distans, studerades personakterna via digital länk 
och det noterades att i förekommande anställningar (fem) fanns personligt brev, cv och an-
ställningsavtal i samtliga. Dock saknades i samtliga akter de protokoll som anges av riktlin-
jen. Dock är det oklart vilka protokoll som egentligen åsyftas, det kan avse förhandlingsproto-
koll men även delegationsprotokoll. Oavsett så fanns inga alls.   
 
Förvaltningschefer signerar anställningsavtalen, och som tidigare angivits, uppger de inter-
vjuade att detta sker på delegation. Därför har det granskats hur dessa delegationsbeslut har 
anmälts till kommunstyrelsens arbetsutskott. Enligt uppgift från kansliet ska KSAU 2018-12-
10 informerats om att skolchef anställts. Ett annat dokument daterat 2019-09-10 till kommun-
styrelsen anger att rektorstyrkan inom grundskolan fr.o.m 2019-09-23 är fulltalig men inga av 
de anställda personer namn nämns. I övriga anställningar hittas ingen skriftlig återkoppling 
men kansliet uppger att det kan skett muntligt. 
 
Det uppges att de dokument som enligt riktlinjerna i två år ska sparas hos rekryterande 
chef/vd inte stäms av eller kontrolleras. Det förutsätts fungera och det anses vara tillräckligt 
att det lyfts i de utbildningar HR ger chefer. EY har inte granskat i vad mån berörda chefer 
tillämpar riktlinjerna. Då riktlinjerna inte anger på vilket sätt dokumenten ska sparas eller för-
varas får det antas ske utifrån respektive chefs egen bedömning. Om dessa handlingarna di-
arieförs är inte undersökt. 
 
IT-verktyget uppges ha ”kraschat” december 2019 och efter en tid ersatts av nytt. Det upp-
ges att dokumenten i systemet kunde skrivas ut på papper och att rutinen hölls i drift manu-
ellt intill nytt IT-stöd införts. EY har inom ramen för granskningen inte verifierat att samtliga 
dokument räddats och förvarats på adekvat sätt.  

3.5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområden 

Kommunstyrelsen har fastställt ansvarsområden, senast daterade 2016-05-10. De anger vad 
utskottet ska göra samt vilka övriga styrdokument som reglerar dess arbete. 
 
Av dokumentet framgår bland annat (utdrag som avser personalpolitiska frågor): 

• ”Handläggning av ärenden som rör kommunen som arbetsgivare.” 

• ”Personal- och lönepolitik.  

• ”Utskottets ledamöter utgör förhandlingsdelegation.” 

• ”Lokal lönebildning. Utskottet bör, när det anses påkallat, överlämna ärendet för be-
slut till kommunstyrelsen.”  

• ”Anställningsvillkor vid nyanställning och förändrade arbetsvillkor under pågående an-
ställning samt lönesättning och årlig lönerevidering för kommunchef, förvaltningsche-
fer, ekonomichef, näringslivschef och personalchef efter samråd.”  
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• ”Fullgöra de uppgifter styrelsen delegerar.” ”Utskottets beslutsärenden framgår av 
kommunstyrelsens delegationsordning.” 

3.6. Bedömning rekrytering, anställning, avslut och stickprov 

 
Rekrytering och anställning 
”Riktlinjer för rekrytering och introduktion” förefaller känd och tillämpad av intervjuade funkt-
ioner. Även om respektive rekryterande chef bär hela rekryteringsansvaret så nyttjas möjlig-
heten till stöd från HR på ett sätt som anses relevant.  
 
Granskningen har endast översiktligt stämt av praktisk process med riktlinjen och har inte no-
terat avvikelser förutom avseende referenstagning. Enligt riktlinjerna bilaga 4 ska referenser 
tas ”…antingen av rekryterande chef/vd eller annan person som varit med under intervjutill-
fället”. Det bör tolkas som att referenser ska tas av en (1) person, ej fler. EY erfar emellertid 
att referenser i förekommande fall tas av flera personer vilket kan ge olikvärdiga inspel i re-
kryteringen samt risk för splittrad bild av Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare, vilket inte 
rimmar med syftet i riktlinjen att ”Arvidsjaurs kommun ska uppfattas som EN arbetsgivare.”.  
 
I intervjuer har det förts fram att förvaltningscheferna ser sig som delegater som fattar dele-
gationsbeslut i samtliga anställningar inom respektive förvaltning och att denna ordning inte 
kan ändras trots att de i intervjuer framför att de vill låta rekryterande chefer ta beslut. Är det 
delegationsbeslut kan förvaltningschef inte föra rättigheten vidare i organisationen med 
mindre än att kommunstyrelsen givit förvaltningschef rätt att vidaredelegera, och så har inte 
gjorts.   
 
Delegationsordningens ”Ja” och ”Nej” under rubrik ”Del.beslut” vållar förvirring. I den ena 
tolkningen innebär ett ”Nej” att det är fråga om verkställighetsbeslut och i den tolkningen är 
det ett delegationsbeslut som inte behöver anmälas till kommunstyrelsen. Tveksamheterna 
behöver skingras.  
 
Om både ”Ja” och ”Nej” är delegationsbeslut ska båda anmälas till den som delegerat, d v s 
kommunstyrelsen och protokollföras. Underlaget ska visa vilken delegat som fattat beslutet, 
när och vad det avser samt diarienummer. Om ”Nej” är verkställighetsbeslut ska de inte ingå 
i delegationsordningen, möjligen kan de införas i en bilaga som förtydligande av vad verkstäl-
lighet är. En sådan bilaga finns redan.  
 
Ett ”Nej kan dessutom ha en tredje tolkning, d v s att ärendet inte är delegerat och då ska 
kommunstyrelsen (eller respektive nämnd, det är lite oklart i delegationsordningen) behöva 
fatta samtliga anställningsbeslut, åtminstone de avseende tillsvidareanställningar, i plenum. 
 
Om kommunstyrelsen gör skillnad på olika personalkategorier där vissa anställs på delegat-
ion och andra på verkställighet så bryter det mot kommunallagen som utgör grund för rätten 
att delegera. Beslut som enligt KL 6 kap §§38 inte kan delegeras är sådant som gäller verk-
samhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, vissa yttranden, myndighetsutövning av 
principiell beskaffenhet, medborgarförslag eller ärenden som enligt lag eller annan författning 
inte får delegeras. När reglementet ”Gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder” 
anger att kommunstyrelsen/nämnden har personalansvar och arbetsmiljöansvar för under-
ställd personal innebär det att varje anställning förutsätter politiskt beslut. Sådana kan med 
fördel delegeras eftersom det inte står i strid med kommunallagens bestämmelser ovan och 
flertalet tjänster i en kommun inte är av den arten att kommunstyrelse/nämnd behöver be-
sluta själva. 
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Delegationsordningen är med andra ord inte korrekt då vissa anställningar ses som delegat-
ion och andra inte. Dessutom ger formuleringar i delegationsordningen möjlighet till tolk-
ningar som uppenbarligen riskerar att leda till att anställningsbeslut tas på felaktigt sätt. 
 
En delegationsordning bör för tydlighetens skull inte omfatta annat än det som de facto dele-
geras. När det blandas delegation och verkställighet kan förvirring och tolkningsbehov upp-
komma som leder till misstag, enstaka eller systematiska. 
 
Riktlinjens rubrik ”Etiskt förhållningssätt” tar som nämnts ovan upp jävssituationen då närstå-
ende söker ledig befattning. Då Arvidsjaur är en kommun där inpendlingen enbart utgör 15% 
av den yrkesarbetande dagbefolkningen (Kolada 2016-18) är det sannolikt att de intervjua-
des bild av risken för jäv stämmer gott. Då en betydande del av kommunens kostnader rela-
teras till personal och verksamheterna är personalintensiva är det av mycket stor betydelse 
att rekryteringsprocessen är kvalitetssäkrad inklusive hantering av jäv. Riktlinjen är i sig bra 
men det saknas metod för säkerställande att den används på tänkt sätt och vid behov ut-
vecklas. Ett sätt kan vara uppföljning eller att stickprov tas via intern kontroll. 
 
Avslut 
Revisorerna har uppmärksammat den under tidigare år relativt höga personalomsättningen 
inom barn- och utbildningsnämndens grundskolor. Denna granskning avser inte händelserna 
som sådana, utan tar sikte på om dessa kan ses som uttryck för något grundläggande pro-
blem med risk för upprepning. För att fånga den aspekten har det vid intervjuer ställts frågor 
om det finns brister i de rutiner och styrdokument som är gällande.  
 
Som beskrivits ovan är riktlinjerna för rekrytering och anställning välskrivna och tillämpade 
men det saknas motsvarande styrdokument/stöddokument vid avslut. Delegationsordningen 
reglerar ”Uppsägning på grund av personliga skäl, arbetsbrist och avsked” där förvaltnings-
chefer i samråd med HR-chef givits beslutsrätt. Exakt samma delegation ges även till HR-
chefen varför det blir otydligt vem som är den faktiske delegaten. Om det är delegation, ef-
tersom det i samtliga fall anges med ett ”Nej” och det kan tolkas på åtminstone tre olika sätt.  
 
Det finns även checklistor: ”När medarbetare avslutar sin anställning” tar upp praktiska saker 
såsom att informera arbetsplatsen, ställningstagande inför en nyrekrytering samt återläm-
nande av arbetsmaterial. Därtill finns ”Checklista för avslutningssamtal” som stöd för in-
samling kring förbättringsområden inom den aktuella arbetsplatsen. Båda dokumenten är 
framtagna av HR och frivilliga att använda. I intervju framhålls att avslutningssamtal är frivil-
liga, vilket märks när frågan om dess användning ställts. Ett fåtal säger sig ha fört sådana av-
slutningssamtal och checklistan var i huvudsak okänd. 
 
I intervjuer lyfts fram behov av ytterligare HR-stöd i processer som riskerar att leda fram till 
avslut eller disciplinära åtgärder exempelvis s k ”svåra samtal” och dokumentation av sådana 
händelser. På kommunens Intranät finns rutinbeskrivningar och manualer som ska utgöra 
sådant stöd exempelvis ”Chefsguide” och ”Samtalsnycklar” som utgår från styrdokumenten 
och utvecklar dessa i mer aktivitetsfrämjande steg. I granskningen har dessa inte studerats 
närmare. 
 
Revisorernas bakomliggande fråga var om den höga nivån på avslut var av engångskaraktär 
eller är uttryck för någon underliggande brist, besvaras senare i rapporten men klart är att 
”Avslut” inte är en helt reglerad aktivitet. Delegationsordningen styr upp beslutsrätten vid 
uppsägning av personliga skäl, arbetsbrist och avsked men har brister i tydlighet kring dele-
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gation eller verkställighet. På samma sätt som all anställning grundas på politiskt beslutsfat-
tande, så gör avslut det också och bör i huvudsak delegeras. ”Verkställigheten” är något som 
följer som konsekvens av beslut om avslut, d v s att teckna överenskommelse, hantera verk-
samheten, mediabevakning och inte minst den enskildes behov av stöd fram till tidpunkt för 
avslut. Vi menar att delegationsordningen även i denna del är bristfällig. 
 
En rutinbeskrivning bör tas fram som ger chefer tillräckligt stöd i situationer som riskerar att 
leda till disciplinpåföljd eller avslut. Kommunstyrelsen kan även överväga om avgångsvillkor 
ska överenskommas redan i anställningsavtalen för undvikande av framtida situationers till-
lämpning. En rutinbeskrivning kan med fördel kopplas till överordnat styrdokument som sät-
ter gräns för hur avgångsvederlag bör nyttjas. Det måste allmänt anses vara en sista utväg 
eftersom det, som revisorerna också uppmärksammat, leder till negativ bild av kommunen 
både som arbetsgivare och hushållare av skattemedel. Det finns ett dokument som kan an-
vändas: ”Personalpolitiskt handlingsprogram” som omfattar ett stort antal specifika områden 
allt från arbetsmiljöpolicy till rökpolicy. Mer om handlingsprogrammet längre fram i rapporten. 
 
Stickprov 
De underlag som ska bevisa att beslut har fattats av behörig person finns i samtliga fall med 
korrekt signering, även om det i vissa fall saknas namnförtydligande. Dessa gick dock att 
identifiera via jämförelse med andra dokument.   
 
Riktlinjen för rekrytering och introduktion anger vilka handlingar som ska sparas och var. Ef-
tersom handlingar ska sparas på tre olika ställen finns risk för fel. De bör enligt EYs mening 
sparas på HR-enheten som även bör ansvara för diarieföring, arkivering och gallring. Om an-
nan rutin ska tillämpas, troligen av praktiska skäl mer lämpligt, behövs tydligare anvisningar 
kring bevarandefrågor samt kvalitetssäkring av att rutinen efterlevs. 
 
Det behövs klarläggas i vad mån besluten är delegationsbeslut eller ej. Vår uppfattning är att 
de ska vara delegationsbeslut och då riktlinjen anger att protokoll ska sparas synes det vara 
även kommunens uppfattning, åtminstone vid chefsrekrytering. Tyvärr saknades sådana pro-
tokoll i samtliga granskade anställningar vilket bryter mot riktlinjen. Möjligen beror avsakna-
den av protokoll på att inga av dessa anställningar har anmälts som delegationsärenden. De 
av kansliet identifierade noteringarna är mer att betrakta som ren information till KSAU, ej 
som anmälda och protokollförda delegationsbeslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområden 
Att delegera är att besluta i ordinarie nämnds namn i ärenden som är mer rutinartade där syf-
tet är att förenkla beslutsprocessen. Delegationsordningen ska därför vara väldigt tydlig med 
vilka ärendetyper/-grupper som delegerats och till vilka funktioner. Där delegaten är ett ut-
skott gäller samma sak. KSAU kan utöver delegerad beslutsrätt aldrig fatta beslut annat än 
som beredningsorgan där besluten utgörs av förslag till kommunstyrelsen.  
 
Dokumentet ”Kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområden” ska ses som kommunsty-
relsens tydliggörande av utskottets ansvarsområden, men inte dess delegationer. Där finns 
ett annat styrdokument.  
 
När det bland ansvarsområden anges ”Handläggning av ärenden som rör kommunen som 
arbetsgivare.” kan det mot ovanstående enbart avse beredning, inga slutliga ställningstagan-
den. Likaså i ”Personal- och lönepolitik.” När KSAU är förhandlingsdelegation är även det en 
fråga om beredning vilket kan utläsas av formuleringen ”Lokal lönebildning. Utskottet bör, när 
det anses påkallat, överlämna ärendet för beslut till kommunstyrelsen.”  Där menar EY att 
det måste vara påkallat vid varje tillfälle eftersom KSAU saknar delegation.   
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Dokumentet ”Ansvarsområden” är alltså otydligt i vilket formellt ansvar KSAU fått av kom-
munstyrelsen. Att i sin helhet, som vi läser dokumentet, överlåta kommunstyrelsens ansvar 
för personal- och lönepolitik samt lönebildning till KSAU är enligt vår mening att kringgå kom-
munfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att vara arbetsgivarmyndighet. Det reducerar 
dessutom det demokratiska beslutsfattandet från 11 ledamöter (KS) till 5 (KSAU). Om en be-
gränsning av beslutsfattare vore eftersträvansvärd kan kommunfullmäktige exempelvis in-
rätta en personalnämnd. 

3.7. Roller och ansvar - HR och verksamheter - styrdokument och tillämpning 

 
Få organisationer har mer komplex uppgift än vad kommuner har. Oklarheter runt styrning 
och mål riskerar att öka komplexiteten och det behövs glasklara roller för samtliga medaktö-
rer, och de är många. 
 
Revisorernas fråga om ansvarsfördelningen mellan HR och verksamhet kan delvis utläsas av 
styrdokument som anger utrymme och ansvar men hur det fungerar i verkligheten kan vara 
en annan sak. Intervjuerna uppger att det finns ett övergripande förtroende för och nöjdhet 
med HR-enheten på det sätt de sköter uppdraget. Självklart finns förbättringsmöjlighet och 
de viktigaste som framkommit i intervjuer sammanfattas: 
 
• Mer strategiskt och mindre administrativt 
• Mer problemlösande och mindre styrande 
• Mer proaktivt och mindre reaktivt 
 
Som påtalats ovan föreligger oklarheter i delegationsordningen vilket påverkar HR-enhetens 
mandat. Det finns också oklarhet i styrdokumentet ”Personalpolitiskt handlingsprogram” som 
fastställts av fullmäktige men som innehåller sådant material som inte bör fastställas på 
högsta politiska nivå vilket kan försvåra tydligheten i både HR-enhetens som verksamheter-
nas roll och ansvar. 

3.8. Bedömning roller och ansvar HR och verksamheter 

 
HR är en stabsfunktion under kommunstyrelsen och är därmed en förlängning av kommun-
styrelsens roll att styra, leda, samordna, effektivisera, följa upp, tolka, tillämpa samt över-
vaka. Av jämförbar praxis kan vi säga att HR ska ”styra” verksamheterna genom samordning 
och kontroll, se till att kommunen är en enhetlig arbetsgivare samt att lagar och avtal följs. De 
ska professionellt ”stötta” men även kontrollera verksamheterna med påminnelser om att 
”man måste”, ”man ska”, ”ni får inte”. De ska samla in information, dokumentera, effektivi-
sera, kartlägga behov och kommunicera. Därtill ska HR driva strategisk utveckling av kom-
munen som attraktiv arbetsgivare, i enlighet med fullmäktiges mål och med kommunstyrel-
sen som politiskt ansvariga. 
 
Mixen av uppgifter är mångfasetterad och resurserna motsvarar inte alltid behoven. Avnä-
marna i form av politik, verksamhet och anställda kan både efterfråga och behöva mer än det 
tillgängliga medger. Uppdraget är alltså konfliktfyllt men går att lösa i dialog kring förvänt-
ningar, möjligheter och ansvar. EY har inom ramen för denna granskning inte fördjupat sig i 
HR-enhetens kapacitet och arbetsformer men bedömer mot bakgrund av intervjuer att dialog 
mellan HR, förvaltningar och förtroendevalda behöver ske kring vad som är möjligt och rele-
vant samt hur framflyttning kan ske främst inom den strategiska förmågan.  
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3.9. Roller och ansvar - förtroendevalda och tjänstemannaledning - styrdokument 
samt och tillämpning 

 
Kommunallagen 2017:725 kap 7 innehåller regler för anställdas valbarhet, delegation, jäv, 
upplysningsplikt, personalföreträdare samt krav på att kommundirektör/motsvarande ska ha 
en instruktion. Kommunstyrelsen ska enligt reglementet §10 ansvara för diverse personalpo-
litiska frågor. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är i övrigt inte precise-
rat och kan utläsas genom att frågor som inte regleras av lag eller annan författning kan an-
ses utgöra verkställighet och därmed tillhöra den professionella organisationen. Vi kan i sam-
manhanget peka på rektors ansvar som enligt skollagen 2kap §§:9-10 beslutar hur förskolan 
eller skolan ska organiseras samt fördelar resurser efter barnens eller elevernas olika förut-
sättningar och behov.  
 
I fullmäktiges arbetsordning kan utläsas att kommunfullmäktiges presidium bland annat an-
svarar för  
 

- Överläggningar med kommunstyrelsen och nämnder vid behov.  
- Gruppledaröverläggningar.  
- Samordningsträffar med nämndpresidierna.  
- Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för dagordning och protokoll vid presidie-

sammanträden 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska enligt reglemente  

- Ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning 
- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono-

miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 
- Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktige 

 
Av kommunallagen framgår tydligt de skillnader i ansvar som åligger det högst beslutande 
politiska organet, kommunfullmäktige, samt de unika ansvarsområden som ligger kommun-
styrelsen. Facknämndernas ansvar reglerar fullmäktige genom att fastställa reglementen. 
Facknämnderna är till för att genomföra de beslut fullmäktige och lagstiftaren ålagt dem. Till 
sin hjälp finns den professionella organisationen. Det ska noteras särskilt att de förtroende-
valda endast agerar och beslutar som kollektiv och att de ordförandeuppdrag som förekom-
mer inte har mer mandat än vad delegationsordningar och reglementen ger dem. I övrigt in-
nebär ordförandeskapet i allt väsentligt enbart ansvar för kallelse, mötenas genomförande 
samt protokollets innehåll.   
 
I intervjuer återkommer frekvent aspekten att förtroendevalda i för hög utsträckning utövar en 
styrning/påverkan som kan orsaka osäkerhet. Det framhålls dock att viss förbättring skett på 
senare tid.    

3.10. Bedömning roller och ansvar - förtroendevalda och tjänstemannaledning 

 
I mindre kommuner kommer verksamhetsfrågorna enligt vår erfarenhet väldigt nära de förtro-
endevalda och frågor kring vem som gör vad måste hela tiden aktualiseras kring den ”gyllene 
zonen” där profession och politik möts. Det är lika mycket en fråga för professionen som för 
politiken – engagerade chefer kan lätt hamna i den ideologiska fåran liksom ideologerna i 
den professionella. Rätt och fel avgörs lokalt och ofta i stunden. Rättesnöret heter tillit. Finns 
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tillit kan båda grupper ägna sig åt rätt saker. I annat fall kommer båda att konkurrera om ut-
rymmet vilket bevisligen aldrig är bra.   
 
Den gyllene zonen är inte unik för Arvidsjaur. Alla måste hantera den men har kommit olika 
långt. Ju grumligare zon ju större risk för turbulens och ofrivilliga avslut. Kommunledning, så-
väl politisk som professionell, behöver forum för tillitsskapande samtal. KSAU och kommun-
chefens ledningsgrupp kan vara parter som möts, och ibland gärna med fackliga företrädare.  
Därutöver bör gärna kommunstyrelsens presidium fortlöpande ha motsvarande samtalstill-
fällen. Chefer och andra tjänstemän är satta att tjäna majoriteten - men de ska även tjäna de-
mokratin vilket bör inkludera oppositionen. De ska där utöver tjäna lagstiftaren. Tillit måste 
ges tillfällen att förtjänas. I flertalet intervjuer förekommer ordet ”syltburk” som något signifi-
kativt för Arvidsjaurs kommun, d v s att förtroendevalda agerat i frågor som tillhör profess-
ionen. Det uppges dock ha blivit bättre. 
 
Eftersom fullmäktiges ordförande ska agera aktivt även mellan fullmäktigesammanträden är 
det väsentligt att rollerna som fullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt 
nämndsordförande görs tydliga. Den återkommande bilden från intervjuer avseende rollfrå-
gan behöver uppmärksammas fortlöpande.  
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4. Övriga personalpolitiska frågor 

För att besvara revisorernas samlade frågeställning kring orsakerna till de flertalet ofrivilliga 
avslut som genomförts behövs inte enbart granskning av styrdokument och dess efterlevnad. 
Det behövs en bild över hur Arvidsjaurs kommun arbetar som attraktiv arbetsgivare och väl-
färdsproducent. EY har därför tagit del av dokument avseende personalpolitik och i intervjuer 
ställt frågor kring dessa. Nedan följer en resumé som inkluderar EYs kommentarer och be-
dömningar. 

4.1. Personalpolitiskt handlingsprogram 

Handlingsprogrammet är ett omfattande dokument med 15 policys inklusive mallar, riktlinjer 
och blanketter inom ämnesområdet personalpolitik. Hela programmet är fastställt av fullmäk-
tige. Det kan vara bra att samla dokument på detta sätt men också otympligt, och till viss del 
olämpligt, eftersom det blandas frågor som fullmäktige ska ta ställning till (policys) med så-
dant som inte ska beslutas av dem (mallar, checklistor, manualer). Detta gör att hela doku-
mentet måste tas upp i fullmäktige vid minsta uppdatering även sådant som avser arbetsme-
toder, ändringar i författning och rent redaktionella saker. Det medför förstås ett lärande för 
hela den politiska församlingen, inklusive kommunstyrelsen, men kan ge sken av att hela do-
kumentet är avsett för fullmäktiges ställningstagande - vilket inte är fallet. Det finns behov av 
att separera viktiga saker från mindre viktiga. Uppföljning av handlingsprogrammet uppges 
ske årligen med HR som processägare, vilket är bra. Vid nästa tillfälle bör en försiktig rens-
ning ske. 

4.2. Medarbetarundersökning 

Kommunen gör årliga medarbetarundersökningar vilket är positivt. Det är dock ovanligt att 
dessa kompletteras med handlingsplaner där väsentliga förbättringsområden identifierats 
och styrs upp i ett genomförande. Enligt uppgift sker emellertid en ansats inom barn- och ut-
bildningsnämnden 2020 i samarbete med A-hälsan. Det verkar dock saknas en sammanhål-
len process för hela kommunen. Det finns ett ifrågasättande huruvida undersökningen verkli-
gen är tillförlitlig mot bakgrund av låga svarsfrekvenser, siffran 50% har nämnts. Den senaste 
enkäten ska dock ha nått upp till 65-70%. Även det är lågt och svarsfrekvensen bör stabilt 
inte understiga 80%. EY har inte undersökt hur undersökningen går till eller vad de olika re-
sultaten av den utvisar men det återges i intervjuer att ett missnöje från personal går att ut-
läsa. EY menar det är avgörande för svarsfrekvensen att anställda upplever att besvarade av 
enkäter leder till förbättringsåtgärder. Det är lika avgörande för arbetsgivaren att få del av 
synpunkter och antingen bemöta eventuella missförstånd, kommunicera förklaringar eller 
korrigera missförhållanden. Kompetensförsörjning är en paradgren samtliga kommuner 
måste utöva och den består lika mycket av att behålla kompetens som att attrahera ny. Uti-
från fullmäktiges målperspektiv ”Medarbetare” med fokusområde ”Kompetensförsörjning” re-
spektive ”Arbetsmiljö” (se 4.3 nedan) torde medarbetarenkäter och handlingsplaner utgöra 
viktiga taktiska verktyg som komplement till andra former. 

4.3. Mål- och resursplan för 2020 och framåt  

Fullmäktiges mål för perspektivet ”Medarbetare” är att kommunen ska vara en attraktiv ar-
betsgivare. Fokusområden är ”Kompetensförsörjning” och ”Arbetsmiljö”. För att bedöma hur 
nämnderna mottagit dessa fokusområden har EY granskat nämndernas budgetar där 
nämndmålen bör korrespondera med fullmäktiges. 
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Kommunstyrelsen mål  
 
”Kompetensutveckling” (alltså inte fullmäktiges mål ”Kompetensförsörjning”) 
”90 % av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare och år (ex-
ternt eller internt)”,  
Arbetsmiljö  
Saknar nämndmål. 
 
Socialnämndens mål  
 
”Kompetensförsörjning och arbetsmiljö” 
 ”Minst 90 % av medarbetarna ska genomgå kompetenshöjande aktiviteter med minst fyra 
timmar per år. Inriktning för kompetenshöjningen bestäms årligen.  
Arbetsmiljö 
Saknar specifika nämndmål trots rubrik. 
 
Barn- och utbildningsnämndens mål  
 
”Kompetensförsörjning och arbetsmiljö” 
 ”Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnitt-
ligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.”  
 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål  
 
”Kompetensförsörjning och arbetsmiljö” 
 ”Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner 
att de kan utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmiljöundersökningar. Sjukfrånvaron ska vara 
låg.”  ”SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och 
en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och 
landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).” 
 
Nämnden definierar måluppfyllelse som 10% bättre än riksgenomsnittet och anger att det 
även omfattar sjukfrånvaron som 2018 var 5,6% och motsvarande riksgenomsnitt 6,9% (skill-
naden 2018 var alltså 18,8% eller 1,3 procentenheter till nämndens fördel.).  
 
Sveriges Kommuner och regioner (SKR) definierar HME som ”Hållbart Medarbetarengage-
mang” och index innehåller ”Motivation”, ”Ledarskap” och ”Styrning”. HME kan återspegla 
hur arbetsmiljön upplevs av medarbetarna på indikativ nivå. Att hälften av kommunens 
nämnder saknar nämndmål för ”Arbetsmiljö” som fullmäktige särskilt pekat ut som fokusom-
råde är noterbart inte minst då kommunstyrelsen med arbetsgivaransvar är en av dessa två 
och den personalintensiva socialnämnden den andra. Orsaken har inte klarlagts men i inter-
vjuer anges frågan ”ha fallit mellan stolar”. Därutöver har kommunstyrelsen omformulerat full-
mäktiges fokusområde från ”Kompetensförsörjning” till ”Kompetensutveckling” vilket inte är 
samma sak.  EY har inte tagit del av eventuella handlingsplaner som anger på vilket sätt de 
två nämnderna med HME som mål har tänkt att nå framgång. 
 
EY bedömer att samtliga nämnder och kommunstyrelsen har brister i hur de bemött fullmäkti-
ges uppdrag till dem. Den mätbarhet som nämndmålen, i förekommande fall, har betyder inte 
att de styr varken i rätt riktning eller rätt håll. För att svara på det behövs djupare analys över 
hur kommunstyrelse och nämnder kommit fram till att deras fastställda mål framflyttar kom-
munen i önskad riktning och takt givet kommunens behov, vision och strävan.  
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5. Sammanfattande bedömning 

 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har allvarliga brister i formellt be-
slutsfattande avseende rekrytering, anställning och avslut. Bristerna synes främst avse for-
mella dokument men det är inte uteslutet att de bottnar i okunskap kring dokumentens rätts-
liga innebörd. Styrdokument behöver skyndsam revidering då tillämpningen enligt utsaga 
sker med tolkning. Den genomförda stickprovskontrollen visar på brister som ligger i linje 
med ovanstående. Vi menar att kommunstyrelsen ytterligare bör tydliggöra utskottets an-
svarsområden så risk för ansvarsförskjutning i strategiska arbetsgivarfrågor inte föreligger 
från styrelse till utskott.   
 
Det synes finnas ett återkommande dilemma i gränsdragningen mellan förtroendevalda och 
profession, visserligen minskande men fortfarande närvarande. Det är en riskfaktor såväl vid 
rekrytering som i ledning och styrning som kan påverka förekomsten av ofrivilliga avslut.  
 
Det är av stor vikt att se över hur kommunstyrelse och nämnder arbetar med de av fullmäk-
tige fastställda målen inom fokusområde ”Medarbetare”. Vad EY bedömer så finns onödig 
diskrepans mellan fullmäktigemål och nämndmål som allvarligt riskerar att skapa luckor i 
måluppfyllelsen kring perspektiv ”Medarbetare”. Arvidsjaur bör kraftsamla i denna fråga. 
 
Bedömningen grundar sig på nedanstående. 
 

Revisionsfråga Bedömning 

Finns dokumenterade regler 
och rutiner för rekrytering, an-
ställning och avveckling av 
personal? Följs i så fall 
dessa?   

Ja det finns dokumenterade regler och rutiner för rekryte-
ring och anställning och dessa följs. Däremot saknas rutin-
beskrivning vid avslut. Det föreligger behov av att omar-
beta delegationsordningen då den är otydlig och tolkas på 
sätt som kan äventyra rättssäkerheten. 
 

Är det tydligt vilket ansvar 
och befogenheter personal-
funktionen respektive verk-
samheterna har för olika de-
lar i de personaladministra-
tiva processerna, till exempel 
rekrytering, anställningsvillkor 
och avslut?   

Ja befintliga styrdokument anger att chefer bär ansvar för 
rekrytering och anställning och att HR kan stödja i de pro-
cesserna. Av delegationsordningen framgår i vilka frågor 
samråd ska ske med HR. Ökad efterfrågan finns i olika 
praktiska frågor och begränsas av befintlig kapacitet inom 
HR.  
EY har även bedömt roller och ansvar mellan förtroende-
valda och tjänstemän och finner anledning att lyfta fram 
betydelsen av att osäkerheter klaras ut och ökad tydlighet 
vidmakthålls över tid. 
 

Har beslut om anställning, 
villkor och avveckling av per-
sonal fattats av behörig per-
son? 

Ja stickprovet visar att sådana beslut följer delegationsord-
ningen men det är oklart om dessa beslut är delegations-
beslut eller verkställighetsbeslut. Tydlighet om delegation-
erna måste skapas och återrapportering samt protokollfö-
ring av alla delegationsbeslut ske. Här föreligger risk för 
rättsosäker hantering. 

Finns tillräckligt stöd för an-
svariga chefer i frågor som 

Ja, i förhållande till tillgänglig HR-resurs. Chefer utgår från 
rådande situation och agerar därefter. Det är även dessa 
chefer som är processägare och beslutsfattare. Det finns 
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rör anställning och avveckling 
av personal? 

emellertid en efterfrågan på ökat stöd, att HR ska vara mer 
proaktivt och mindre styrande samt ett uppdämt behov av 
strategiskt arbetsgivarfokus exempelvis kring attraktivitet, 
kompetensförsörjning och motsvarande personalpolitiska 
frågor. De fokusområden fullmäktige angivit ”Kompetens-
försörjning” och ”Arbetsmiljö” framkommer inte i de ge-
nomförda intervjuerna i form av påtagliga och samordnade 
aktiviteter. De intervjuade anser dock att det finns ett gott 
stöd i de webbaserade personalverktyg som tillhandahålls.  

Finns dokumenterade rutiner 
för avgångssamtal? Genom-
förs avgångssamtal? 

Nej det saknas rutinbeskrivning över avgångssamtal, däre-
mot finns checklista med stödpunkter för den som vill an-
vända den. Avgångssamtal uppges vara en frivillig aktivitet 
och checklistan likaså. Avgångssamtal förefaller ske i 
mycket liten omfattning och det finns osäkerhet kring dess 
nytta, syfte och hantering. 
 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Säkerställa korrekt delegationsordning 
 Säkerställa kvalitetssäkring av rutinerna avseende rekrytering och anställning 
 Komplettera riktlinjerna med regler kring avslut och kvalitetssäkra dessa 
 Se över kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområden. 
 Verka för tydliggörande av HR-enhetens uppdrag, även dess strategiska 
 Verka för tillitsbaserad styrning 
 Leda och styra Arvidsjaurs kommun i enlighet med av fullmäktige fastställda mål, per-

spektiv och fokusområden ”Kompetensförsörjning” och ”Arbetsmiljö” med tillhörande 
analys, handlingsplaner och uppföljning. 

 
Arvidsjaur den 18 juni 2020  
  
 
 
Jan Darrell     Linda Marklund 
Certifierad kommunal revisor, EY   Certifierad kommunal revisor, EY
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Granskningen syftar till att
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• Bedöma om arbetet med rekrytering, anställning och 
avveckling av personal sker på ett ändamålsenligt sätt

• Finns det dokumenterade regler och rutiner för rekrytering, anställning 
och avveckling av personal? Följs i så fall dessa?  

• Är det tydligt vilket ansvar och vilka befogenheter personalfunktionen 
respektive verksamheterna har för olika delar i de personaladministrativa 
processerna, tex rekrytering, anställningsvillkor och -avslut?  

• Har beslut om anställning, villkor och avveckling av personal fattats av 
behörig person?

• Finns ett tillräckligt stöd för ansvariga chefer i frågor som rör anställning 
och avveckling av personal?

• Finns dokumenterade rutiner för avgångssamtal? Genomförs 
avgångssamtal?



Finns det dokumenterade regler och rutiner för rekrytering, 
anställning och avveckling av personal? Följs i så fall dessa? 
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• Ja det finns dokumenterade regler och rutiner för rekrytering och 
anställning och dessa följs. 

• Däremot saknas rutinbeskrivning vid avslut. 

• Det föreligger behov av att omarbeta delegationsordningen då den är 
otydlig och tolkas på sätt som kan äventyra rättssäkerheten.



Är det tydligt vilket ansvar och befogenheter personalfunktionen respektive 
verksamheterna har för olika delar i de personaladministrativa processerna, till exempel 
rekrytering, anställningsvillkor och avslut? 
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• Ja befintliga styrdokument anger att chefer bär ansvar för 
rekrytering och anställning och att HR kan stödja i de processerna. 
Av delegationsordningen framgår i vilka frågor samråd ska ske med 
HR. 

• Ökad efterfrågan finns i olika praktiska frågor och begränsas av 
befintlig kapacitet inom HR. 

• EY har även bedömt roller och ansvar mellan förtroendevalda och 
tjänstemän och finner anledning att lyfta fram betydelsen av att 
osäkerheter klaras ut och ökad tydlighet vidmakthålls över tid.



Har beslut om anställning, villkor och avveckling av per-
sonal fattats av behörig person?
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• Ja stickprovet visar att sådana beslut följer delegationsordningen 
men det är oklart om dessa beslut är delegationsbeslut eller 
verkställighetsbeslut. Tydlighet om delegationerna måste skapas och 
återrapportering samt protokollföring av alla delegationsbeslut ske. 
Här föreligger risk för rättsosäker hantering.



Finns tillräckligt stöd för ansvariga chefer i frågor som rör 
anställning och avveckling av personal?
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• Ja, i förhållande till tillgänglig HR-resurs. Chefer utgår från rådande 
situation och agerar därefter. Det är även dessa chefer som är 
processägare och beslutsfattare. 

• Det finns emellertid en efterfrågan på ökat stöd, att HR ska vara mer 
proaktivt och mindre styrande samt ett uppdämt behov av strategiskt 
arbetsgivarfokus exempelvis kring attraktivitet, kompetensförsörjning 
och motsvarande personalpolitiska frågor. 

• De fokusområden fullmäktige angivit ”Kompetensförsörjning” och 
”Arbetsmiljö” framkommer inte i de genomförda intervjuerna i form 
av påtagliga och samordnade aktiviteter. 

• De intervjuade anser dock att det finns ett gott stöd i de webbaserade 
personalverktyg som tillhandahålls. 



Finns dokumenterade rutiner för avgångssamtal? Genom-
förs avgångssamtal?
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• Nej det saknas rutinbeskrivning över avgångssamtal, däremot finns 
checklista med stödpunkter för den som vill använda den. 
Avgångssamtal uppges vara en frivillig aktivitet och checklistan 
likaså. 

• Avgångssamtal förefaller ske i mycket liten omfattning och det finns 
osäkerhet kring dess nytta, syfte och hantering.



Stickprov chefsanställningar och avslut juni 2019 till mars 
2020. Fem har anställts och tolv slutat.

3 December 2020 Presentation titlePage 8

• Samtliga underlag har granskats. 

• Beslut har fattats av behörig person.  

• Handlingar ska sparas på tre olika ställen och det finns risk för fel. De 
bör enligt EYs mening sparas på HR-enheten som även bör ansvara 
för diarieföring, arkivering och gallring. Om annan rutin ska tillämpas 
behövs tydligare anvisningar kring bevarandefrågor samt 
kvalitetssäkring av att rutinen efterlevs.

• Är det delegationsbeslut eller inte? EY menar att det ska vara 
delegationsbeslut

• Protokoll saknas i samtliga granskade anställningar vilket bryter mot 
riktlinjen. Möjligen beror avsaknaden av protokoll på att inga av dessa 
anställningar har anmälts som delegationsärenden. De av kansliet 
identifierade noteringarna är mer att betrakta som ren information 
till KSAU, ej som anmälda och protokollförda delegationsbeslut.



Helhetsbedömning
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• Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har 
allvarliga brister i formellt beslutsfattande avseende rekrytering, 
anställning och avslut. Bristerna synes främst avse formella 
dokument men det är inte uteslutet att de bottnar i okunskap kring 
dokumentens rättsliga innebörd. 

• Styrdokument behöver skyndsam revidering då tillämpningen enligt 
utsaga sker med tolkning. Den genomförda stickprovskontrollen visar 
på brister som ligger i linje med ovanstående. 

• Vi menar att kommunstyrelsen ytterligare bör tydliggöra utskottets 
ansvarsområden så risk för ansvarsförskjutning i strategiska 
arbetsgivarfrågor inte föreligger från styrelse till utskott.  



Helhetsbedömning, fortsättning
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• Det synes finnas ett återkommande dilemma i gränsdragningen 
mellan förtroendevalda och profession, visserligen minskande men 
fortfarande närvarande. Det är en riskfaktor såväl vid rekrytering som 
i ledning och styrning som kan påverka förekomsten av ofrivilliga 
avslut. 

• Det är av stor vikt att se över hur kommunstyrelse och nämnder 
arbetar med de av fullmäktige fastställda målen inom fokusområde 
”Medarbetare”. Vad EY bedömer så finns onödig diskrepans mellan 
fullmäktigemål och nämndmål som allvarligt riskerar att skapa luckor 
i måluppfyllelsen kring perspektiv ”Medarbetare”. Arvidsjaur bör 
kraftsamla i denna fråga.



Helhetsbedömning, sammanfattning
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Bland iakttagelserna vill vi främst lyfta dessa:

• Brister i delegationsordningen avseende delegation eller 
verkställighet

• Brister i kvalitetssäkring av rekryterings- och anställningsrutin

• Tveksamheter i arbetsutskottets ansvarsområden

• Avsaknad av rutin för avslut

• Otydlighet kring relevant förväntan på HR-enheten

• Otydlighet i relationen förtroendevalda och tjänstemän

• Diskrepans mellan fullmäktiges mål kontra nämndmål i perspektiv 
”Medarbetare”



Vi rekommenderar kommunstyrelsen
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• Säkerställa korrekt delegationsordning

• Säkerställa kvalitetssäkring av rutinerna avseende rekrytering och 
anställning

• Komplettera riktlinjerna med regler kring avslut och kvalitetssäkra 
dessa

• Se över kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområden.

• Verka för tydliggörande av HR-enhetens uppdrag, även dess 
strategiska

• Verka för tillitsbaserad styrning

• Leda och styra Arvidsjaurs kommun i enlighet med av fullmäktige 
fastställda mål, perspektiv och fokusområden 
”Kompetensförsörjning” och ”Arbetsmiljö” med tillhörande analys, 
handlingsplaner och uppföljning.
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